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وضــع  بــدون  مســتحيلة  الثــورة 
ــس  ــك ، لي ــى ذل ــاوة عل ــوري ، ع ث
كل وضــع ثــوري يــؤدي إىل الثــورة.

                          فادميري لينني
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والفعــل »غلّــس« يســتخدم فــي الفقــه، 
ــاة، أي  يقــال غلّــس المصلــي فــي الص
أقامهــا قبــل اشــتداد النهــار، ويقــال ان 
المســلمين كانــوا يخافــون علــى نســائهم ان 
يراهــن الرجــال، فطلبــوا ان تكــون صــاة 
الفجــر »غلســا«، وقــد يكــون العراقــي قــد 
ســحب هــذه المفــردة بأحاديثــه العامــة، 
وحولهــا الــى مفــردة شــعبية، حيــث انهــا 
ــه  ــيء او اهمال ــرك الش ــد بت ــت تفي أصبح
رؤيتــه،  بعــدم  التقصــد  او  قصــد  عــن 
ــف  ــيد خل ــان الس ــعبي عري ــاعر الش فالش
يقــول »غلّســت عــن الگلــت والــگال گمت 
اســمع واعــدي«، ويقــال »فــان مغلــس، 
ــر  ــض النظ ــه« أي يغ ــا تغليس او ضاربه
عــن فعــل مــا، او »مغلــس علــى الكــروة” 
دائمــا نســمعها فــي الســيارة وتقــال للــذي 
يتقصــد عــدم دفــع اجــرة الســائق، او يقــال 
“شــو مغلــس انتــه« وتقــال للــذي يتحدثــون 

ــخ. ــه ال يصغــي، ال ــه وهــو كأن عن

»الشــيخ  بقــوة  اعادهــا  المفــردة  هــذه 
ــد ميليشــيا  ــي، قائ ــس الخزعل ــن« قي األمي
ــه التــي  عصائــب اهــل الحــق، فــي خطبت
رد فيهــا علــى األفعــال الطائشــة للكاظمــي 
المشــؤومة،  »البوعيثــة”  غــزوة  بعــد 
ــال  ــرون، فق ــا الكثي ــل له ــل وطب ــي هل الت
لــه ))يجــب عليــك ان تفعــل كمــا فعــل 
ســابقيك و“تغلــس”((، وحقيقــة فالرجــل 
والقضــاء  اعتــذر،  قــد  كان  الكاظمــي 
قــد   ” والشــريف  والعــادل  النزيــه   “
بــرأ كل الذيــن وقــع عليهــم “الٌجــرم”، 
التــي  القــوة  جمــع  الكاظمــي  وأيضــا 
نفــذت الغــزوة مــع الذيــن وقــع عليهــم 
ــيد  ــاد مصالحــة، ورجــع الس ــرم” وق “الٌج
الكاظمــي الــى صوابــه ورشــده، وبــدأ 
ــددة  ــال مح ــن أفع ــس” ع ــرب التغلي “بض
ومعلومــة، وبــدأ يــردد بيــت شــعر لعريــان 
الســيد خلــف أعــاه ولكــن بتعديــل بســيط 
ــل  ــه الضــرورة “غلســت عــن الفع اقتضت
وســواه گمــت اســمع واعــدي«، فالحقيقــة 
»جــرة  مــن  افضــل  »التغليــس«  ان 
االذن« التــي مــن الممكــن ان ينالهــا الســيد 
الكاظمــي لــو اســتمر بافعالــه الطائشــة 

ــي  ــد ادرك الكاظم ــوبة، وق ــر المحس وغي
ان فلســفة حكــم ســلطة اإلســام السياســي، 
ــا،  ــا وحماته ــذي كان هــو احــد رعاته وال
تقــوم علــى »التغليــس وجــرة االذن«.

وبالعــودة لترجمــة كلمــة »غلّســوا« فهــي 
بمعنــى ســاروا، وقــد تكــون »ســائرون« 
الحقيقــة  وهــذه  »مغلســون”،  بمعنــى 
أعلــن  الــذي  التحالــف  منــذ  موجــودة 
عنــه بيــن “الشــيوعي العراقــي والتيــار 
القضايــا  امــام  ففلســفتهم  الصــدري” 
وحالــة  “التغليــس”،  هــي  المصيريــة 
ــوم  ــا الي ــي نراه ــور” الت ــل” و”الفت “الزع
ــبب إصــرار  ــي بس ــف ه ــذا التحال ــي ه ف
الطــرف الرئيــس “التيــار الصــدري” على 
فلســفة “جــرة االذن” بينمــا يــرى الطــرف 
علــى  العراقــي”  “الشــيوعي  الثانــي 
سياســة “التغليــس”، أي كمــا يقــال شــعبيا 
“اشــخط  او  انســتري”،  مســتوره  “يــا 
ــن  ــة«، وهــي م ــا عاق ــك« او »مالن يوم
افضــل فلســفات الحكــم لكثيــر مــن القــوى 

السياســية ورجــال الديــن. 

        دمتم بتغليس اقوى.     

“التغليس” و “جرة االذن” فلسفة حكم سلطة اإلسالم السياسي

طارق فتحي
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مناف محيد

كفاكــم تطبيــاً لحكومــة خرجــت مــن 
ــت  ــي بني ــية الت ــة السياس ــم المنظوم رح
الطائفيــة  المحاصصــة  اســاس  علــى 

والقوميــة.
لقــد انتهــى اوان فكــرة المخلــص والمنقــذ 
الــذي يســتطيع قلــب االمــور وتحقيــق 
ــه عصــر الشــعوب  ــي، ان ــر الحقيق التغيي
الطاولــة  قلــب  فهــي وحدهــا تســتطيع 

وتحقيــق التغييــر الحقيقــي.
ــف خضعــت  ــم كي ــأم اعينك ــم ب ــد رأيت  لق
وتنمــر  الســتهتار  الحكومــة  هــذه 
ســراح  واطلقــت  المســلحة  المليشــيات 
عناصرهــا،  مــن  اعتقالهــم  تــم  مــن 
وكيــف ســحقت هيبــة الدولــة التــي تغنــى 
وحكومتــه،  للكاظمــي  المطبلــون  بهــا 
متجاهليــن معطيــات الواقــع المتمثلــة بــان 
ــرحية  ــه مس ــدو كون ــدث ال يع ــا ح كل م
ــن  ــام ع ــرأي الع ــاء ال ــا اله ــدف منه اله
المشــكات الجوهرية واالساســية المتمثلة 
بتــردي الوضــع االقتصــادي والخدمــي 
والــذي ســببه ســبعة عشــر عامــا مــن حكم 
ــبب  ــذي س ــوى االســام السياســي، وال ق
ــة المســتويات  ــى كاف ــارا عل ــا وانهي اخفاق
ــا. ــا وامني ــا واجتماعي ــيا واقتصادي سياس
 ان مــا فرضتــه جائحــة كورونــا مــن 

وضــع فــرض علــى القــوى المتصارعــة 
المتمثلــة بقــوى الثــورة والثــورة المضــادة 
وجعــل طبيعــة الصــراع تتمثــل باالعــام 
القــوى  علــى  يفــرض  اولــى،  بدرجــة 
بنظريــة  متســلحة  تكــون  ان  الثوريــة 
ثوريــة تعرضهــا بوضــوح لتمثــل اطــارا 

ــوري. ــراك الث ــا للح فكري
ــم  ــا وبحك ــة كورون ــت جائح ــد فرض  لق
الحجــر االختيــاري فرصــة للمراجعــة 
الذاتيــة لقــوى الثــورة عــن اســباب اخفاقها 
رغــم مــا قدمتــه مــن تضحيــات تمثــل 
ــه  ــى، ان ــا واالف الجرح ــات الضحاي بمئ
عــدم عــدم امتــاك الثــورة لقلــب نابــض، 

انــه النظريــة الثوريــة التــي علــى اساســها 
يبنــى الحــراك الثــوري ويبنــى التصــور 

السياســي.
ــة  ــة حقيقي ــا مصلح ــي له ــة الت  ان الطبق
بالتغييــر هــي الطبقــة العاملــة التــي تعــي 
مأســاوية  وظروفهــا  واقعهــا  وبحكــم 
الوضــع الــذي تعيشــه، رغــم انهــا وبحكــم 
كل الظــروف القاهــرة تنتــج وتعيــد إنتــاج 
الحيــاة االنســانية، الــى كل مــن يملــك 
ضميــر انســاني انصــاف الطبقــة العاملــة 

ــاة. ــا مصــدر الحي النه

كفاكم تطبيا


